
Nota Explicativa - Prefeitura Municipal de Santa Teresa — ES

NOTA 1 — CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Santa Teresa, órgão do Poder Executivo do Município, situado no
Estado do Espírito santo, se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, composto pelo
Gabinete do Prefeito, Unidade Central de Controle Interno, Procuradoria Jurídica, e mais 12
secretarias e 01 Fundo Municipalde Saúde.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais
que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os
Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição, as Instruções de Procedimentos
Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de
Contas Aplicado ao Setor Público publicado em 10/08/2016 e adotado em 01/01/2017, integrante
do o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição, estendido pelo Plano de Contas
do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCEES).

NOTA 3 — DIVIDA FUNDADA

A Dívida Pública Fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses,
contraídos para atender ao desequilíbrio orçamentário ou ao financeiro de obras e serviços
públicos, nos termos do art. 98 da LEI No 4.320, DE 17 DE MARCO DE 1964.

A Dívida Pública pode ser classificada como Dívida Interna ou Dívida Externa, de acordo com a
localização dos seus credores e com a moeda envolvida nas operações. A Dívida Interna e aquela
que está em poder de instituições domiciliadas no país e a Dívida Externa e aquela em poder dos
não domiciliados.

A Dívida Fundada do Município de Santa Teresa trata-se de encargos sociais a pagar e refere-se ao
débito parcelado junto ao INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) no valor de R$ 519.779,70
(Quinhentos e dezenove mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta centavos), um
parcelamento de PASEP no valor de R$ 322.451,77 (Trezentos e Vinte e dois mil, quatrocentos e
cinquenta e um reais e setenta e sete centavos) bem como, um Parcelamento denominado "URBIS"
também junto ao INSS, este findado no exercício de 2017 mediante MP Nº 778 de 16/05/2017 de
Valor R$ 622.634,44 (Seiscentos e vinte e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e
quatro centavos. Todos estes parcelamentos estão atualizados pelos índices da Taxa Selic e Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP), conforme demonstrativos fornecidos pelo Ministério da Previdência
Social e Secretaria Receita Federais, indicando o saldo em 31 de dezembro de 2017.

O Parcelamento Escelsa (credor: Espírito Santo Centrais Elétricas S/A), assinado em parâmetros de
Termo de confissão de dívida N º 8950160063 no exercício de 2016, também foi levado a Dívida
Fundada do Município por ser firmado ao longo de 36 meses e tendo um montante de R$
178.055,22 (cento e setenta e oito mil, cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos) no final de
dezembro de 2017.



O valor de R$ 195.893,42 (Cento e noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e
quarenta e dois centavos) corresponde a Provisão em longo prazo de ações cíveis conforme relato
da Procuradoria Geral do Município em Processo detalhando.

Dentro desses parâmetros foi observado no final do exercício de 2017, que a classificação contábil
de tais eventos se encontrava de forma errada, para acerto, houve a realização de uma
movimentação contábil para ajustar tais contas de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público publicado (PCASP). As chamadas novas contas ficaram com denominações de Débito
parcelado. Essa movimentação pode ser observada pelo Demonstrativo da Dívida Fundada (ANEXO
XVI) de forma detalhada na UG (Unidade Gestora ) Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES
mencionado na TABELA 1:
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Tabela (1) — Valores correspondentes no sistema contábil — Demonstrativo da Dívida Fundada.
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